
                                                            
 

Ben jij die enthousiaste collega met een sterke persoonlijkheid die weet van aanpakken? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 
Wij zijn op korte termijn namelijk op zoek naar nieuwe collega’s in de rol van: 

 

OK Assistent(e)   
Uren samen te bepalen (oproep ook mogelijk) 

 
 
Dit ga je doen:  

• Voorafgaand aan de operatie, zorgdragen voor benodigd instrumentarium, ook rekening 
houdend met mogelijke verandering tijdens operatieverloop; 

• Continu bewaken van de steriliteit en indien nodig effectief handelen; 

• Instrumenteren bij alle voorkomende specialismen;  

• Assisteren van de medisch specialist bij de medisch-technische ingreep en zelf uitvoeren van 
medische (technische) en verpleegkundige handelingen, waaronder bloedleegte aanleggen, 
hechten van de huid, enz.; 

• Coördineren en organiseren van de verdeling van werkzaamheden binnen het operatieteam; 

• Uitvoerend overleggen met OK-collega’s, vereist om de patiëntveiligheid en een optimaal 
verloop van de operatie te garanderen; 

• Verzorgen van vereiste administratie voor het patiëntdossier; bv track&trace, time-out 
registratie, telling gazen/instrumentarium;  

• Verwerken van gebruikte materialen tijdens de operatie; 

• Beheren van de voorraad voor medische hulpmiddelen.  
 
 
Je bent iemand die: 

• In het bezit is van het diploma Operatieassistent;  

• Ervaring en affiniteit heeft met de specialismen Orthopedie, KNO, Plastische- en Algemene 
chirurgie;  

• Beschikt over kennis van instrumentarium en protocollen om bij alle voorkomende operaties 
van elk specialisme te kunnen assisteren;  

• In staat is zowel zelfstandig te functioneren als goed samen te werken met de Medisch 
Specialisten en andere collega’s (van andere afdelingen); 

• Beschikt over goede mondelinge- en schriftelijke vaardigheden. Daarnaast ben je 
stressbestendig, motiverend en stimulerend en heb je een invoelend vermogen. 

 
 
Wij hebben te bieden: 

• Een uitdagende baan in een dynamische en patiëntvriendelijke omgeving; 

• Een goede werksfeer waarbij je werkt in een topteam; 

• Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; 

• Geen avond, weekend en feestdagen werken; 

• Vaste werktijden; 

• Een goed salaris en mooie arbeidsvoorwaarden;  
Salariëring en arbeidsvoorwaarden conform cao ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland).  
Afhankelijk van opleiding en ervaring zal er een passend salarisaanbod worden gedaan. 

 
 
Ben jij die enthousiaste collega met een sterke persoonlijkheid en wil je met ons mee bouwen? 
Mail je CV en motivatiebrief naar sollicitaties@annadal-kliniek.nl.  
Voor meer informatie omtrent de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Karen Henderikx, 
Medewerker Personeelsadministratie en voor functie-inhoudelijke informatie met Monique Dols, 
Teamleider OK/Recovery. Beiden zijn bereikbaar op telefoonnummer 043-3479944. 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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